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ِمي َيا ِمْصُر«
َ
ل

ْ
أنشطة  على نص »اس

ُمجاٌب عنها في الُملَحِق
؟

ْر
ِّ
فك 1

ْسوان ــ اإلسكندرية(:نشاط
ُ
اكُتْب لُكلِّ َمْعَلٍم اسَم المحافظِة الموجوِد بها )الجيزة ــ القاهرة ــ أ

واريُبرُج الَجِزيرِةهرُم ُخوُفو معبُد أبي ِسْمِبلعموُد السَّ

............................................................................................................

ْ
 واكتِشف

ْ
اقَرأ 2

ْد ِمن الُمعَجِم:أنشاط نِة ِمن السياِق، ُثم تأكَّ استنِتْج معنى الكلمِة الُملوَّ

َمِن ْخَضَعأْحِميهاالزَّ
َ
َوْقٍتَقلِبيأ ى أَتمنَّ ضحيِة ِبالنْفِس َهِذِهالتَّ

.................................................... ًة؛ فارتاَح لها  ُفؤاِدي.   سِمْعُت أخباًرا سارَّ

.................................................... صِبَح ُمحاِمًيا. 
ُ
رُجو أْن أ

َ
� ِعْنَدَما أْكَبُر، أ

.................................................... ِقيَها ِمن األْمَراِض.  تَّ
َ
ِتي، وأ َحاِفُظ َعَلى ِصحَّ

ُ
 أ

.................................................... حِرُص َعَلى ِرضاِء والَديَّ ِفي كلِّ ِحيٍن. 
َ
 أ

.................................................... خَرى. 
ُ
ًة أ حاوُل مرَّ

ُ
ْسَتِكيَن ِللَخسارِة، وسأ

َ
 َلن أ

....................................................  يا َصِديِقي، ِذي يِدي سَتِجُدها داِئًما ِفي َعوِنَك. 

....................................................  الُجْنِديُّ الِمصِريُّ رمُز اْلِفَداِء للَوَطِن. 

.................................................... ْهِر.   ستَظلُّ األْهَراَماُت َخاِلدًة على َمَدى الدَّ

ر عنها بشكل غير لفظي.   ة؛ حيث ُيْظِهر التلميذ خبراته ومعرفته السابقة بموضوع النص، ويعبِّ صِّ األساسيَّ • نشاط )١(:  تهيئ�ة لفكرة النَّ
صِّ من سياق الُجَمل، ويستنتج المعنى الصحيح لكلٍّ منها. • نشاط )2ــ أ(: يفهم التلميذ المفردات الجديدة بالنَّ

ِمي َيا ِمْصُر
َ
ل

ْ
اس

اْلِفَدا ِنـــــي ِإنَّ ِمْصــــُر َيــــا اْسَلِمــــي
َبــــــَدا

َ
َتْسَتــــِكـيِنـي أ َبـــــــًدا َلـــــْن

َ
أ

َوَمِعــــي َقْلـــِبي َوَعـــْزِمي ِلْلـــِجَهاْد
ـــــــَلَمـــْة السَّ َيــا ِمـْصــــــــُر َلــــِك
ِسَهـــــــاَمـــْه ْهــــــُر الـدَّ َرَمــــــى  ِإْن

ْنَيـــا َيَدا الدُّ ِت َمــــدَّ َيــــِدي ِإْن ِذي
َغـَدا اْلَيـــــْوِم ْرُجـــــو َمــــَع

َ
ِنــــي أ ِإنَّ

ِديـــــْن يِن الدِّ َبْعَد ْنِت
َ
ي أ َوِلَقْلبـــــِ

َوَســـــــــــَلًمــا َيـــا ِبــــــــــــــــَلِدي
ِقـيَهـــــــــــــا ِبـُفـــــــــــــــــــــَؤاِدي تَّ

َ
أ

ِحــــــيـْن َواْسَلِمــــي ِفـــــي ُكــــلِّ

اِعِر  )ُمصطفى صاِدق الراِفِعي(
َّ

 ِبالش
ٌ

ْعِريف
َ
ت

َلْم َيمنْعُه ذِلَك ِمن ُمواَصلِة
الِع وَطَلِب العلِم. الِقراءِة واالطِّ

َعَراِء صَبَح ِمن أْشَهِر الشُّ
َ
أ

اِب في ِمْصَر . والُكتَّ

�ِة ُوِلَد بمحاَفظِة الَقلُيوِبيَّ
عام 1880 م.

ُتُوفي عام 1937 م.

َفَقَد َسْمَعُه وهو في 
الثاَلِثين ِمن ُعُمِرِه.
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ِمي َيا ِمْصُر
َ
ل

ْ
اس

ِنـــــي اْلِفَدا اْسَلِمــــي َيــــا ِمْصــــُر  ِإنَّ
َبــــــَدا

َ
َبـــــــًدا َلـــــْن َتْسَتــــِكـيِنـي أ

َ
أ

َوَمِعــــي َقْلـــِبي َوَعـــْزِمي ِلْلـــِجَهاْد
ـــــــَلَمـــْة َيــا ِمـْصــــــــُر السَّ َلــــِك 
ِسَهـــــــاَمـــْه ْهــــــُر  الـدَّ َرَمــــــى  ِإْن 

ْنَيـــا َيَدا ِت الدُّ ِذي َيــــِدي ِإْن َمــــدَّ
ْرُجـــــو  َمــــَع اْلَيـــــْوِم َغـَدا

َ
ِنــــي أ ِإنَّ

يِن ِديـــــْن ْنِت َبْعَد الدِّ
َ
ي أ َوِلَقْلبـــــِ

َوَســـــــــــَلًمــا َيـــا ِبــــــــــــــــَلِدي
ِقـيَهـــــــــــــا ِبـُفـــــــــــــــــــــَؤاِدي تَّ

َ
أ

َواْسَلِمــــي ِفـــــي ُكــــلِّ ِحــــــيـْن

اِعِر  )ُمصطفى صاِدق الراِفِعي(
َّ

 ِبالش
ٌ

ْعِريف
َ
ت

َلْم َيمنْعُه ذِلَك ِمن ُمواَصلِة 
الِع وَطَلِب العلِم. الِقراءِة واالطِّ

َعَراِء  صَبَح ِمن أْشَهِر الشُّ
َ
أ

اِب في ِمْصَر . والُكتَّ

�ِة  ُوِلَد بمحاَفظِة الَقلُيوِبيَّ
عام 1880 م.

ُتُوفي عام 1937 م.

َفَقَد َسْمَعُه وهو في 
الثاَلِثين ِمن ُعُمِرِه.
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ُمْفَرَداُت النَّصُِّمْفَرَداُت النَّصِّ
اْلَكِلَمُة َوَمْعَناَها

اْسَلِمي
َماٍن 

َ
ِعيِشي ِفي أ
َوَساَلٍم

ت َبَسَطْتَمدَّ

ْرُجو &
َ
ىأ َتَمنَّ

َ
أ

ِإْصَراِريَعْزِمي

ْلَقى/َقَذَفَرَمى
َ
أ

ِقيَها & تَّ
َ
ْحِميَهاأ

َ
أ

الِفَداءاْلِفَدا &
ْفِس ْضِحَيُة ِبالنَّ التَّ

َبًدا
َ
َداِئًماأ

اْلُمَراُد: اْلَحاِضراْلَيْوم
َفاع َعِن اْلَوَطِناْلِجَهاد الدِّ

ْهر & َمنالدَّ الزَّ

َقْلِبيُفَؤاِدي &

اْسُم ِإَشاَرٍة ِذي &
ِبَمْعَنى َهِذِه

َلْن َتْخَضِعيَلْن َتْسَتِكيِني&

اْلُمَراُد: اْلُمْسَتْقَبلَغًدا

اَلَمة َجاةالسَّ النَّ

اْلُمَراُد: اْلَمَصاِئبِسَهامُه

َوْقتِحين &

َها اْلَكِلَمُة َوُمَضادُّ
اْهِلِكياْسَلِمي

ْرُجو
َ
سأ

َ
ْيأ

َ
أ

ااِلْسِتْساَلماْلِجَهاد

َحْربَساَلم

ت َقَبَضتَمدَّ

ْمِسَغًدا
َ
أ

َقْبَلَبْعَد

ى/َتَن�اَوَلَرَمى َتَلقَّ

َبْعَد

َقْبَل

َرَمى

ى َتَلقَّ

يَتْسَتِكيِني ُتْكَرِمي/ ُتَعزِّ

َتَخاُذِلي/ َضْعِفيَعْزِمي

اَلَمة اْلَهاَلكالسَّ

ِقيَها تَّ
َ
ْؤِذيَهاأ

ُ
أ

اَلَمة السَّ

اْلَهاَلك

ِقيَها تَّ
َ
أ

ْؤِذيَها
ُ
أ

اْلُمْفَرُد َوَجْمُعُه
َياٍدَيد

َ
ْيٍد - أ

َ
أ

ُقُلوبَقْلب

ْهر ُهورالدَّ الدُّ

ُقُلوب

ْهر الدَّ

ُهور الدُّ

ْنَي�ا َناالدُّ الدُّ

ُعُزومَعْزم

ْفِئَدةُفَؤاد
َ
أ

َعَزاِئم

ُفَؤاد

ْفِئَدة
َ
أ

اماْلَيْوم يَّ
َ
اأْل

ين ْدَيانالدِّ
َ
اأْل

ْحَيانِحين
َ
أ

ْدَيان
َ
اأْل

ِحين

ْحَيان
َ
أ

اْلَجْمُع َوُمْفَرُدُه
َسْهمِسَهامَبَلِديِباَلِدي
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شْرُح األبياِتشْرُح األبياِت

اْلِفـــَدا ِنـــــــي  ِإنَّ ِمْصـــُر  َيـــا  َيـــَدااْســـَلِمي  ْنَيـــ�ا  الدُّ ِت  َمـــدَّ ِإْن  َيـــِدي  ِذي 
َفاِع عنِك ِضدَّ أْعداِئِك. ْنَي�ا للدِّ ياِدي كلِّ الدُّ

َ
◀ َسِلْمِت يا ِمصُر ِمن األْعَداِء، وأنا داِئًما ِفداِك، وهذه َيِدي َتْسِبُق أ

● ِبم َدَعا الشاِعُر ِلِمصَر ِفي هذا الَبْيِت؟

البيت )١):

َبــــــــَدا
َ
أ َتْسَتِكيِنــــــــي  َلـــــــْن  َبـــــًدا 

َ
َغــــَداأ اْلَيـــــْوِم  َمــــَع  ْرُجــــو 

َ
أ ِنـــي  ِإنَّ

ًب�ا وُمسَتْقَباًل ُمشِرًقا. ى لِك حاِضًرا طيِّ ني أَتَمنَّ بًدا، وِإنَّ
َ
ي يا ِمصُر أ ◀ َلن تْخَضِعي، ولْن ُتَذلِّ

ى الشاعُر لِمْصَر في هذا البيِت ؟ ● َماذا يتمنَّ

البيت )٢):

يـــِن ِديـــْنوَمــــــِعي َقْلِبـــــي َوَعْزِمـــــي ِلْلِجَهـــاْد َبْعـــَد الدِّ ْنـــِت 
َ
أ َوِلَقْلِبـــي 

ي لِديِني. ي لِك يأِتي بعَد ُحبِّ َفاِع عنِك، َفُحبِّ ِك، وِإْصراِري على الدِّ ◀ إنَّ َمِعي قْلِبي الذي َينِبُض ِبحبِّ
● ما َمْنِزَلُة مصَر ِفي قلِب الشاِعِر ؟

البيت )٣):

ــــــــــاَلَمْة َوَســـــــــــــاَلًما َيــــــــا ِبـــــــــــــــــاَلِديَلـــِك َيــــا ِمْصــــــــــــــُر السَّ
ًة َلِك يا ِبالِدي. ◀ َسِلْمِت يا ِمْصُر ِمن األعداِء، وسالًما وتحيَّ

● ما دعوُة الشاعِر لبلِده مصَر؟

البيت )٤):

ِســـــــــَهاَمْه  ْهـــــــــُر  الدَّ َرَمـــــــــــى  ِقيَهـــــــــــــــــــا ِبُفــــــــــــــــــــــــَؤاِدي ِإْن  تَّ
َ
أ

ْفَتِديِك بروِحي وقْلِبي.
َ
َصاَبِك الدهُر ِبمصاِئِب�ِه َذاَت يوٍم، فأنا أ

َ
◀ َوِإْن أ

● ماذا سيْفَعُل الشاعُر  إذا الدهُر - ذات يوٍم - أصاَب مصَر بمصاِئِب�ِه؟

البيت )٥):

واْســـــــــَلِمي ِفـــــــــــي ُكــــــــلِّ ِحيـــن
◀ َسِلْمِت َيا مصُر ِفي كلِّ وْقٍت وِفي ُكلِّ ِحيٍن.

ى الشاعُر لمصَر ِفي كلِّ وقٍت؟ ● َماذا يَتمنَّ

البيت )٦):
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؛ من خالل إجابت�ه عن األسئلة.  صِّ • نشاط )2ــ  ب، جـ(: ُيظِهر التلميذ مدى َفْهمه للنَّ

ِفق مع المعاني الواردة في السؤال. صِّ ما يتَّ • نشاط )2ــ  د(: يستخرج التلميذ من أبي�ات النَّ

ا بيَن القوَسْيِن:بنشاط  اخَتِر اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

اِفِعي في األبي�اِت عن )ُحبِّ الوالَدْيِن – ُحبِّ الوطِن – الحضارِة(. ُث ُمْصطَفى صاِدق الرَّ  & يتحدَّ

.) لُّ َمُن – الذُّ ْهُر – الزَّ ْهر« هو )الظَّ � »الدَّ

ُر  في - ُيِصرُّ  على - َيَخاُف ِمن( الِجهاِد في سبي�ِل وطِنه.  الشاعُر )ُيفكِّ

اَمه(. ْهِر« )أسلحَته – مصائَب�ه– أيَّ  يقِصُد الشاعُر بـ »ِسَهام الدَّ

يِن. ِتي منزلُة ِمْصَر في قلِب الشاعِر )قبَل - بعَد - مثَل( منزلِة الدِّ
ْ
 َتأ

َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصحيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر الصحيحِة:جـنشاط

)        (  ِمْصُر َتْسَتِكيُن لألعداِء. 

)        ( ْني�ا للدفاِع عنها ِضدَّ األعداِء.  � تسِبُق يُد الشاعِر أيادَي الدُّ

)        (  الشاعُر  َيْرُجو لِمْصَر ُمستقَباًل ُمشِرًقا. 

)        ( ى الشاعُر  لِمْصَر أْن تنَعَم بالسالِم في كلِّ األوقاِت.   يتمنَّ

)        ( َة والَهواَن.   َيْنِفي الشاعُر عن ِمْصَر الَمذلَّ

ُر عن المعاني اآلتي�ِة كالمثاِل:دنشاط استخِرْج ِمن األبي�اِت ما ُيعبِّ

 & َيْدُعو الشاعُر لِمْصَر وَيْفِديها.

ِني اْلِفَدا..................................................................  .............................................................................اْسَلِمي َيا ِمْصُر  ِإنَّ

َبًدا.
َ
� & ِمْصُر لن تخَضَع أ

..............................................................................................................................................................................................

ْفِديها بَقْلبي.
َ
مُن ِمْصَر بأيِّ سوٍء َفأنا أ  إْن أصاَب الزَّ

..............................................................................................................................................................................................

ي لِديِني. ي لَوَطِني يأتي بعَد ُحبِّ  ُحبِّ
..............................................................................................................................................................................................

 َسِلْمِت يا ِمْصُر في كلِّ وقٍت.
..............................................................................................................................................................................................

أنشطة

الفهم القرايئ 
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نِة في كلِّ جملٍة:هـنشاط اخَتر  المعنى الُمناِسَب للكلمِة الُملوَّ

)اليوِم - الزمِن - السنِة( ْهِر.  ى آِخِر الدَّ َ أْن يحَفَظ ِمْصَر حتَّ ْدُعو للاَّ
َ
 أ

ى( حاِوُل - أتَمنَّ
ُ
َساِفَر  إلى اإلسكندريِة هذا الصيَف.  )أسَتْبِعُد - أ

ُ
ْرُجو أْن أ

َ
� أ

)هذه - هي - ذلك( داِفُع بها عنِك. 
ُ
 يا ِمْصُر، ذي َيِدي أ

)َعْقِلي - َعْيِني - َقْلِبي( ِحبُّ بلدي ِمْصَر  ِمن كلِّ ُفَؤاِدي. 
ُ
 أ

ساِعُدها - أنُصُرها(
ُ
ْحِميها – أ

َ
)أ ِقيها ِمن األعداِء.  تَّ

َ
داِفُع عن َبلدي وأ

ُ
 أ

)َتْصِبِري - َتْرَحِلي - َتْخَضِعي( َبًدا. 
َ
 لن َتْسَتِكيني يا َبلدي أ

ا يِلي:ونشاط  أكِمْل بكلمٍة ُمناِسبٍة ممَّ

ْرُجو(
َ
ْسَتِكيَن ــ أ

َ
)حيَن ــ ِفداٌء ــ أ

، ولن  ي؛ فأنا َقِويٌّ مِّ
ُ
َعِب األسبوَع الماضَي، فُقْلُت لها: ال َتَخاِفي يا أ ٍة عنَدما شَعْرُت بالتَّ ي بِشدَّ »حِزَنْت أمِّ

ي: أنا ......................... لك يا َوَلِدي، و.........................  ......................... للَمَرِض، واْحَذِري أْن ُتصابي بالَعْدَوى. قالْت أمِّ

دٍة في كلِّ .........................«. ٍة جيِّ ِحبُّ أْن أراَك بِصحَّ
ُ
ُتَك؛ فأنا أ َن ِصحَّ ى تتحسَّ ِعِب قلياًل؛ حتَّ أْن َتْرَتاَح ِمن اللَّ

نِة:زنشاط ِصْل بَحَسِب معنى الكلمِة الُملوَّ

َتْسَعى شعوُب العاَلِم إلى تحقيِق السالِم.

ُم السالَم عنَد دخوِله الفصَل. ْلَقى الُمعلِّ
َ
أ

َمان
َ
األ ة ِحيَّ التَّ

صِّ َحَسَب المطلوِب بيَن القوَسْيِن:حنشاط أكِمِل الُجَمَل اآلتي�َة بكلماٍت ِمن النَّ

ْلَقى(
َ
)مرادُف: أ ٍة؛ فكَسَر ُزجاَج النافذِة.   ............................ أحمُد الُكَرَة بُقوَّ

: َتَخاُذل( )مضادُّ � يعَمُل الُمهنِدسوَن بـ ............................ إلنهاِء المشروِع.  

ام( )مفرُد: األيَّ    . َل ِمن العاِم الدراسيِّ  أنتِظُر بَلْهَفٍة  ............................ األوَّ

ْهم( )جمُع: السَّ  قديًما استخَدَم اإلنساُن  ............................ في َصْيِد الحيواناِت.  

أنشطة المفردات

صِّ من سياق الُجَمل، ويستنتج المعنى الصحيح لكلٍّ منها. • نشاط )2ــ ه(:  يفهم التلميذ المفردات الجديدة بالنَّ
ا يعكس َفْهَمه لمعناها. ؛ ِلُيكِمل الِفْقرة؛ ممَّ صِّ • نشاط )2ــ و(: يستخدم التلميذ مفردات النَّ

، وَيِصل كلَّ جملة بالمعنى المناسب حسب السياق. صِّ دة لمفردات وردت في النَّ • نشاط )2ــ ز(: يكتشف التلميذ المعاني الُمتعدِّ
صِّ بحسب المطلوب لكلِّ جملة. • نشاط )2ــ ح(: ُيْكِمل التلميذ الُجَمل بمفردات من النَّ
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)
ُّ

 )التعبيُر الَمَجازي
ْ

 واكتِشف
ْ

الِحظ 3

انُظْر  إلى الصورَتْيِن، ُثم أِجْب عن األسئلِة التاليِة:أنشاط

ُثني عن عظمِة ِمْصَر. ُثني عن عظمِة ِمْصَر.صديقي ُيحدِّ الكتاُب ُيحدِّ
ُث؟ ُث؟)نعم ــ ال(● هل الصديُق يتحدَّ )نعم ــ ال(● هل الكتاُب يتحدَّ

ُثني عن عظمِة ِمْصَر« َتْعِني أنَّ الكتاَب: ● جملُة »الكتاُب ُيحدِّ
ُث مَع البنِت عن عظمِة ِمْصَر ( )به معلوماٌت عن عظمِة ِمْصَر ــ يتحدَّ  

ُثني عن عظمِة ِمْصَر« هو تعبيٌر: .● »الكتاُب ُيحدِّ . حقيقيٌّ  َمَجازيٌّ

 . صِّ ؛ إلْضفاِء الجماِل على النَّ : هو استخداُم األلفاِظ في معاٍن غيِر  معناها الحقيقيِّ عبيَر الَمَجازيَّ  التَّ
: ا سَبق نستنِتُج أنَّ  ممَّ

:بنشاط َضْع عالمَة )✓( أماَم العباراِت التي تحتوي على تعبيٍر َمَجازيٍّ

)        ( � للزرافِة رقبٌة طويلٌة.    )        ( ْحراِء.   & الَجَمُل سفين�ُة الصَّ

)        ( ر الجنديُّ في وجِه األعداِء.  
َ
 زأ  )        ( ي نهٌر  يفيُض بالحناِن.  مِّ

ُ
 أ

)        (  سَقط قلبي َخْوًفا.     )        (  & الكتاُب َخْيُر جليٍس. 

َضْع عالمَة )✓( أماَم كلِّ تعبيٍر َمجازيٍّ وَرد في َنصِّ »اْسَلِمي َيا ِمْصُر«:جـنشاط 

)        ( ْهُر سهاَمُه.    � َرَمى الدَّ  )        ( ى لِمْصَر كلَّ خيٍر.   أتمنَّ

)        ( اِفعي.   كَتَب األبي�اَت ُمصطَفى َصاِدق الرَّ  )        ( ْني�ا َيَدها.  ت الدُّ  َمدَّ

)        ( ني ِفداٌء ِلمْصَر.    ِإنَّ  )        ( ِقي ِمْصَر بُفؤاِدي.  تَّ
َ
 أ

ل التلميذ إلى مفاهيم جديدة )التعبير المجازي(. • نشاط )3ــ أ(: يتوصَّ
ز التلميذ الفرق بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. • نشاط )3ــ ب(: ُيميِّ

ْعري من تعبيرات حقيقية وأخرى مجازية. صِّ الشِّ ز التلميذ الفرق بين ما ورد في النَّ • نشاط )3ــ جـ(: ُيميِّ
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االسُم وأنواُعه

نَة، ُثم أِجْب:دنشاط الِحِظ الكلماِت الُملوَّ

ل الَجدُّ حفيَده أحمَد: إلى أين أنت ذاهٌب؟ قال أحمُد: أنا ذاهٌب في رحلٍة إلى واحِة ِسيوَة؛ حيث السماُء 
َ
»سأ

الصافيُة، واألشجاُر الخضراُء، والرماُل الذهبي�ُة، كما أشتاُق إلى رؤيِة الَجَمِل وحيواناِت الصحراِء«.

)حيواٍن ــ نب�اٍت ــ إنساٍن(  كلمُة »أحمد« تُدلُّ على ............................................. 

)نب�اٍت ــ حيواٍن ــ جماٍد( � كلمُة »األشجار« تُدلُّ على ....................................... 

)إنساٍن ــ جماٍد ــ نب�اٍت(  كلمُة »الرمال« تُدلُّ على .......................................... 

)جماٍد ــ نب�اٍت ــ حيواٍن(  كلمُة »الَجَمل« تُدلُّ على .......................................... 

)أسماٍء ــ أفعاٍل ــ حروٍف(  جميُع الكلماِت السابقِة تُدلُّ على ........................... 

◀ االسَم: هو ُكلُّ كلمٍة تُدلُّ على: إنساٍن، حيواٍن، نب�اٍت، جماٍد. االسُم يقَبُل دخوَل )الـ( عليه.
: ا سَبق نستنِتُج أنَّ  ممَّ

ِن في ُكلٍّ منها:هـنشاط اقَرأ الُجَمَل، ُثم ِصْل بَحَسِب االسِم الُملوَّ

ُح األرَض. نب�اٌتيزَرُع الفالَّ 

إنساٌنيلَعُب آدُم مَع الكلِب في الحديقِة. 

ِث البيئ�َة. جماٌدال تقِطْف زهرًة، وال ُتلوِّ 

حيواٌنقَرأ وائٌل أخباَر الصباِح. 

أكِمل الفراغاِت في الِفْقَرِة التاليِة باسٍم ُمناِسٍب:ونشاط

ْيُت حيواناِت الَمْزَرعِة: الِحماَر، 
َ
»في اإلجازِة الصيفيِة ذَهْبُت إلى الَمْزَرعِة مَع صديٍق اسُمه ....................، ورأ

ِمن  َمْصُنوٍع   .................... في  ووَضْعُتها   ،................. ِثماَر  حيَن  الفالَّ مَع  وقَطْفُت  و..................،  والخروَف، 
جريِد النخِل«.

ف التلميذ بعض أنواع االسم، وعالمة من العالمات الدالة عليه »دخول )الـ( التعريفية«. • نشاط )3ــ د(: يتعرَّ
نة. ز التلميذ نوع االسم في الكلمات الُملوَّ • نشاط )3ــ ه(: ُيميِّ

د التلميذ نوع االسم المطلوب من السياق. • نشاط )3ــ و(: ُيحدِّ
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 وأنواُعه
ُ

الفعل

نَة، ُثم أِجْب:زنشاط الِحِظ الكلماِت الُملوَّ

اُح ــ  يَّ »تَرك لنا الِمْصريوَن القدماُء معابَد وتماثي�َل وأهراماٍت تنِطُق بما وَصلوا إليه ِمن حضارٍة، ويُزوُر السُّ

ِمن جميِع أنحاِء العاَلِم ــ تلك اآلثاَر؛ فافَخْر  ببلِدَك، واحِرْص على زيارِة المعالِم السياحيِة بمحافظِتَك«.

)أسماٍء ــ أفعاٍل ــ حروٍف( نُة تُدلُّ على: .........................   الكلماُت الُملوَّ

)ماٍض ــ مضارٌع ــ أمٌر( � »تَرك« يُدلُّ على »حدٍث وَقع واْنَتهى«؛ لذا فهو فعٌل ......................... 

)مضارٌع ــ أمٌر ــ ماٍض(  »تنِطُق« يُدلُّ على »حدٍث ال يزاُل يحُدُث«؛ لذا فهو فعٌل ......................... 

) ماٍض ــ مضارٍع ــ أمٍر (  »افَخْر« يُدلُّ على »َطَلٍب«؛ لذا فهو فعُل  ......................... 

ٍن، وهو ال يقَبُل دخوَل )الـ ( عليه، وأنواُعه: ٍن في زمٍن ُمعيَّ ◀ الفعَل: هو ما دلَّ على َحَدٍث ُمعيَّ
● الفعُل الماضي: هو ما دلَّ على َحَدٍث وَقع في الماضي واْنَتهى.

● الفعُل المضارُع: هو ما دلَّ على َحَدٍث يحُدُث اآلَن، وُمستِمرٍّ في الحدوِث.
● فعُل األمِر : هو ما دلَّ على َحَدٍث مطلوٍب حدوُثه. 

: ا سَبق نستنِتُج أنَّ  ممَّ

أكِمِل الجدوَل اآلتَي كما في المثاِل:حنشاط

سِمَعْت..............................كَتَبْتجَلسفعٌل ماٍض
..............................يصَنُع..............................يجِلُسفعٌل مضارٌع

............................................................اكُتِبياجِلْسفعُل أمٍر

أكِمْل ُكلَّ جملٍة بفعٍل َحَسَب لوِنها ) ماٍض ــ  مضارٌع ــ  أمٌر (:طنشاط

 ............................. على نظافِة الشارِع. ُم الدرَس اآلَن.   ............................. الُمعلِّ

ُح المحصوَل.   ............................. الفالَّ   &............................. الفريُق بالكأِس. 

  ............................. الَخْيَر للجميِع.  ............................. مناُر التلفاَز ُكلَّ َيْوٍم. 

ف التلميذ الفعل بأنواعه الثالثة ) الماضي ــ المضارع ــ األمر(. • نشاط )3ــ ز (: يتعرَّ
ك التلميذ بين أنواع الفعل الثالثة للفعل الواحد؛ حتى ُيدِرك معنى تغيير الزمن بتغيير الفعل. • نشاط )3ــ ح(: يتحرَّ

ن التلميذ من استخدام الفعل بأنواعه الثالثة. • نشاط )3ــ ط(: يتمكَّ
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 وأنواُعه
ُ

الحرف

ٌد:ينشاط َضْع عالمَة )✓( أماَم الُجَمِل التي لها َمْعًنى محدَّ

)        ( � نحَفُظ الطعاَم في الثالجِة.   )        (  نحَفُظ الطعاَم الثالجة. 

)        (  َبَشرُة الطفِل ناعمٌة كالحريِر.   )        (  بشرُة الطفِل ناعمٌة الحرير. 

)        ( ي.  ُس حضوَر أبي أو أمِّ  طَلب الُمدرِّ  )        ( ي.  ُس حضوَر أبي أمِّ  طَلب الُمدرِّ

)        ( ُح القمَح ُثمَّ حَصده.   زَرع الفالَّ  )        ( ُح القمَح حَصده.   زَرع الفالَّ

ٌد، ومنها: ◀ الحروَف: ال ُتعطي َمْعًنى بمفرِدها، وُتستخَدُم في ربِط كلماِت الُجَمِل؛ لُيصِبَح لُكلِّ جملٍة َمْعًنى ُمحدَّ
ِصُل بعُضها بالكلمِة مثُل: )بـ ــ كـ ــ لـ(. :  مثُل: )ِمن ــ إلى ــ عن ــ على ــ في(، ويتَّ �● حروُف الجرِّ

ــ السرعِة  مَع  للترتيِب  )الفاء(  ــ  )مًعا(  بَمْعَنى  ترتيٍب؛  بال  للُمشاَركِة  �● حروُف العطِف: مثُل:  )و( 
( للترتيِب مَع التراخي ــ )أو ( للتخييِر بيَن شيَئْيِن. )ُثمَّ

: ا سَبق نستنِتُج أنَّ  ممَّ

أكِمل الُجَمَل اآلتي�َة بحرٍف ُمناِسٍب، ُثم اخَتْر َنْوَعه:كنشاط

ُح الزهوُر  .......... الربيِع. حرُف جرٍّ  حرُف عطٍف  تتفتَّ

� يستمِتُع الناُس  .......... الجوِّ الجميِل.  حرُف جرٍّ   حرُف عطٍف

 الِخَياُر  .......... الَجَزُر  ِمن الَخْضراواِت.  حرُف جرٍّ   حرُف عطٍف

 جاء شهُر رمضاَن .......... جاء بعَده عيُد الِفْطِر.  حرُف جرٍّ   حرُف عطٍف

ا بيَن القوَسْيِن:لنشاط أكِمِل الُجَمَل اآلتي�َة بحرٍف ُمناِسٍب ممَّ

)عن ــ  في ــ  ِمن( .......... السؤاِل إجابًة صحيحًة.   أجاب نادٌر  

)كـ  ــ  إلى ــ  على( ِحبُّ النظَر  .......... السماِء الصافيِة. 
ُ
� أ

)لـ  ــ  بـ  ــ  كـ(  ُيريُد أدهُم أْن ُيصِبَح طبيًب�ا  .......... أبي�ه. 

)أو  ــ  و  ــ  فـ( ا أْن تكوَن ناجًحا .......... فاشاًل.   إمَّ

د. • نشاط )3ــ ي(: يكتشف التلميذ أهمية الحروف في ربط أجزاء الكالم؛ لُيصِبح للجملة معنى ُمحدَّ
ز التلميذ الفرق بين حروف الجر وحروف العطف.  • نشاط )3ــ ك(: ُيميِّ

• نشاط )3ــ ل(: يختار التلميذ الحرف المناسب؛ َوْفًقا لَفْهمه لسياق الجملة.
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ْوعا الجملِة 
َ
ن

أكِمِل الجدوَل التالَي كالمثاِل:منشاط

 بـالجملُة
ُ
َنْوُعهاتب�َدأ

ُح يزَرُع األرَض. ح(الفالَّ جملٌة اسميٌةاسٍم )الفالَّ

ُح األرَض. جملٌة فعليٌةفعٍل )يزَرع(يزَرُع الفالَّ

..............................................................................& أحمُد ُيِحبُّ بالَده.

ِحبُّ أْن أذَهَب إلى الحفِل.
ُ
..............................................................................& أ

 الجملُة الفعليُة بفعٍل. 
ُ
 باسٍم، بينما تب�َدأ

ُ
 الجملَة االسميَة تب�َدأ

: ا سَبق نستنِتُج أنَّ  ممَّ

اكُتْب َنْوَع ُكلِّ جملٍة ِمن الُجَمِل اآلتي�ِة )اسميٌة ــ فعليٌة(:ننشاط

.......................... � السمُك يعيُش في الماِء.   ..........................  أحمُد قاَبَل أصدقاَءه. 

..........................  صام الُمسِلموَن رمضاَن.   .......................... اُل البيَت.   يبني العمَّ

..........................  اغِسْل يَدَك باستمراٍر.   ..........................  كرُة القدِم ُلْعَبٌة شعبي�ٌة. 

.......................... ُح في الربيِع.   األزهاُر تتفتَّ  ..........................  نَجح الطالُب في االمتحاِن. 

ْخَرى:سنشاط
ُ
ًة أ ًة، وفعليٍة مرَّ ْر عن ُكلِّ صورٍة بجملٍة اسميٍة مرَّ & عبِّ



 



 



..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

ف التلميذ الجملة االسمية والجملة الفعلية.  • نشاط )3ــ م(: يتعرَّ
ز التلميذ الفرق بين الُجَمل االسمية والُجَمل الفعلية. • نشاط )3ــ ن(: ُيميِّ

• نشاط )3ــ س(: يستخدم التلميذ الُجَمل االسمية والُجَمل الفعلية في التعبير الصحيح عما ُيريد.
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ْم
َّ
 وتعل

ْ
الِحظ 4

:أنشاط ِصْل ُكلَّ تعبيٍر َمَجازيٍّ ِمن التعبيراِت اآلتي�ِة بمعناُه الحقيقيِّ

ُم فيها بشكٍل ملحوٍظ، إال أنها لم تفَهْم بعَض  ُم اللغَة العربي�َة، وتتقدَّ »)أنيت�ا( فتاٌة ِمن جنوِب إفريقيا، تتعلَّ

التعبيراِت الَمَجازيِة في اللغِة العربي�ِة. هل تستطيُع مساعدَتها في َفْهِم هذه التعبيراِت؟«.

.ِطْرُت ِمن الفرِح. الوقُت بطيٌء وُمِملٌّ

ُك. شَعْرُت بالفرِح الشديِد.عقارُب الساعِة ال تتحرَّ

الجنديُّ الِمْصريُّ شجاٌع.الِعْلُم ِمفتاُح النجاِح.

الِعْلُم سبُب النجاِح.& الجنديُّ الِمْصريُّ أسٌد.

ْفها في الجدوِل:بنشاط ا تحَت األفعاِل في الِفْقَرِة التاليِة، وصنِّ َضْع خطًّ

َمَعاِلَمها  »)كيم( سائٌح كوريٌّ يُلفُّ بالَد العاَلِم، وُيِحبُّ ِمْصَر كثيًرا، حَضر )كيم( إلى ِمْصَر؛ لُيشاِهَد 

ْوِت  ل الُمرِشَد السياحيَّ عن َعْرِض الصَّ
َ
السياحيَة؛ حيث زاَر األهراماِت، ورِكب الَجَمَل والِحصاَن، ُثم سأ

ِل؛  األوَّ الصفِّ  في  واجِلْس  المساُء،  يأتَي  وانتِظْر  حتى  تذكرٍة،  على  احُصْل  الُمرِشُد:  له  قال  ْوِء.  والضَّ

لتستمِتَع بالَعْرِض«.

.............................................................................................................................فعٌل ماٍض

.............................................................................................................................فعٌل مضارٌع

.............................................................................................................................فعُل أمٍر

ْن جمَلتْيِن ِمن الكلماِت اآلتي�ِة )بالكأِس ــ الفريق ــ فاَز (:جـنشاط كوِّ

� جملٌة فعليٌة: ................................................  جملٌة اسميٌة: ................................................

• نشاط )4ــ أ(: ُيقاِرن التلميذ بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي عن نفس المعنى. 
د نوعه. ز التلميذ الفعل بين أنواع الكلمة، وُيحدِّ • نشاط )4ــ ب(: ُيميِّ

• نشاط )4ــ جـ(: ُيظِهر التلميذ قدرته على إعادة ترتيب كلمات نفس الجملة؛ لُتصبح جملة اسمية وأخرى فعلية.
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أكِمِل الُجَمَل اآلتي�َة بما هو مطلوٌب بيَن القوَسْيِن:دنشاط 

ا( )كلمٌة ُتعطي تعبيًرا َمَجازيًّ   األسُد ........................ الغابِة. 

)اسٌم ُمناِسٌب( ِة الرياِح.  راعيُّ يسيُر بقوَّ  ............................. الشِّ

)فعٌل ُمناِسٌب(  & ............................. الجنديُّ عن وطِنه. 

)حرُف جرٍّ ُمناِسٌب( َت ِشْعًرا  ............................. أحمد شوقي؟ 
ْ
 هل قَرأ

)حرُف عطٍف ُمناِسٌب( ساِفُر بالسيارِة ............................. بالقطاِر. 
ُ
  أ

اقَرأ األبي�اَت، ُثم أِجْب:هـنشاط

ِنـــــي اْلِفَدا اْسَلِمــــي َيــــا ِمْصــــُر ِإنَّ

َبــــــَدا
َ
أ َتْسَتــــِكـيِنـي  َلـــــْن  َبـــــــًدا 

َ
أ

ِلْلـــِجَهاْد َوَعـــْزِمي  َقْلـــِبي  َوَمِعــــى 

ـــــــاَلَمـــْة َلــــِك َيــا ِمـْصـــــــــــُر السَّ

ِسَهـــــــاَمـــْه ْهــــــُر  الـدَّ َرَمــــــى  ِإْن 

ْنَيـــا َيَدا ِت الدُّ ِذي َيــــِدي ِإْن َمــــدَّ

ْرُجـــــو َمــــَع اْلَيـــــْوِم َغـَدا
َ
ِنــــي أ ِإنَّ

يِن ِديـــــْن ْنِت َبْعَد الدِّ
َ
ي أ َوِلَقْلبـــــِ

َوَســـــــــــاَلًمــا َيـــا ِبــــــــــــــــاَلِدي

ِبـُفـــــــــــــــــــــَؤاِدي ِقـيَهـــــــــــــا  تَّ
َ
أ

َواْسَلِمــــي ِفـــــى ُكــــلِّ ِحــــــيـْن
صِّ ما يِلي: ◀ استخِرْج ِمن النَّ

• اسًما: .......................................... • فعاًل ماضًيا: .............................  • فعَل أْمٍر: ................................ 

• حرَف نداٍء: ................................. • أداَة نفٍي: ...........................    ........................................ : • حرَف جرٍّ

ا: ......................................... • تعبيًرا مجازيًّ • & كلمًة لها النهايُة نفُسها )ُفؤادي(: .................................  

ها )اْهِلِكي(: ........................................... • كلمًة مضادُّ • كلمًة معناها )َتْخَضِعي(: ..........................................  

ْدَيان(: ............................................
َ
• كلمًة مفرُدها )َبَلِدي(: ...........................................   • كلمًة جمُعها )األ

• كلمًة بها ياُء ملكيٍة: ..................................................... • كلمًة تنتهي بألٍف لين�ٍة: .........................................   

ْهُر ِسَهاَمه ( إلى جملٍة اسميٍة: ......................................................................................................... ْل )َرَمى الدَّ ◀ حوِّ

صِّ الشعري ِمن ِفَكر ومفردات وأساليب وتراكيب. ا دَرس في النَّ نه ممَّ • نشاط )4ــ د، ه(: ُيظِهر التلميذ تمكُّ
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ْ
شاِرك 5

ْر أحَد الَمَعاِلِم السياحيِة التي ُزْرَتها خالَل ِرْحالِتك مَع المدرسِة، واكُتْب عنه خمَس أنشاط تخيَّ
: ُجَمٍل على أْن يكوَن بإحداها تعبيٌر َمَجازيٌّ

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

اكُتْب ما ُيْمَلى عليَك:بنشاط

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

اكُتْب بخطٍّ جميٍل:جـنشاط

ِسُع ِلْلَجِميِع. ِحْضُن ِمْصَر َيتَّ

..............................................................................................................................................................................

ْعري، وقدرته على استخدام التعبير المجازي. صِّ الشِّ ر التلميذ عن َفْهِمه لفكرة النَّ • نشاط )5ــ أ(: ُيعبِّ
ه، وهو المكاُن الذي قد ُتغاِدرُه أقداُمنا لكنَّ قلوَبن�ا تَظلُّ فيه.  • نشاط )5ــ ب(: جملتا اإلمالء:  الوطُن هو المكاُن الذي ُنِحبُّ

                                       كم ِمن شخٍص غاَدر الوطَن بجسِمه، وصورُة الوطِن محفورٌة في قلِبه!
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َ
ْم نفَسك

ِّ
؟قي

صَّ ِبُعْنواِن »أرض الِكنانة«:1نشاط اْقَرأ هذا النَّ
ْهِر وَقَفْت ِمْصُر  إلى جانِب الحقِّ  »ِمْصُر أرُض الِكنانِة ومْهُد الحضارِة، َيْفديها أْبن�اؤها ِبأْرواِحهم، َطواَل الدَّ
تشمُّ  الكفاِح،  ِقَصِص  ِمن  ٌة  ِقصَّ أرِضها  ِمن  شبٍر  ُكلِّ  وفوَق  األعداِء،  عدواَن  العربي�ِة  ِة  األمَّ عن  ت  ردَّ والعدِل، 
ِمْصُر  تظلَّ  ى  حتَّ أرِضها؛  على  الطالَب  عزيزي  فحاِفْظ  شوارِعها،  في  تسيُر  وأنَت  والشجاعِة  البطولِة  راِئحَة 

واحَة األمِن واألماِن«.
◀ استخِرْج ِمن الِفْقَرِة ما يلي:

ي لها(: ......................... ٣ معَنى )ُيَضحِّ   ........................ : ٢ حرَف جرٍّ ١ فعاًل مضارًعا: .....................  

ْلم(: ................................. ٦ مضادَّ )الظُّ ٥ جمَع )الَعدو(: ...............   َمم(: ....................  
ُ
٤ مفرَد )األ

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر الصَّ ◀ ضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)        ( ١ تأخرْت ِمْصُر عن العالِم في التقدِم والحضارِة. 
)        ( ى الِمْصريوَن بحياِتهم ِمن أجِل وطِنهم.  ٢ َضحَّ

◀ أِجْب:
١  ِبَم َيْفِدي أبن�اُء ِمْصَر  وطَنهم؟ ................................................................................................................................
٢  كيَف تجعُل ِمْصَر  واحًة لألمِن واألماِن؟ ..............................................................................................................

أكمْل ِبما هو مطلوٌب بيَن القوَسْيِن:2نشاط
َجاة( )معنى: النَّ ى ِلوَطِني .............................   ١ أتمنَّ
)فعٌل ماٍض( ٢ ............................. الالعُب الَفْوَز.  
)فعٌل مضارٌع( ِة.    ٣ ............................. على أدواِتي الشخصيَّ
)حرُف جرِّ ( ٤  نظرُت..........................  أشجاِر  الحديقِة.   

ا بيَن القوسيِن:3نشاط اختِر اإلجابَة الصحيحَة ِممَّ

)ُجملٌة اسِميٌة ــ  ُجملة ِفعليٌة( ١ االجتهاُد صفُة النابِغيَن.  
) )تعبيٌر حقيقيٌّ ــ تعبيٌر مجازيٌّ ٢ َتشمُّ َراِئحَة البطولِة في شوارِعها.  
)حيواٍن  ــ  جماٍد( ٣ البن�اُء ُمرتِفٌع. )البن�اء( اسُم:  
)إنساٍن ــ  نب�اٍت( ٤ وقَعِت البرتقالُة على األرِض. )البرتقالة( اسُم:  

رة القراءة المتحرِّ
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إجابات أنشطة نص »اسلمي يا مصر«

- برج الجزيرة: القاهرة. - هرم خوفو: الجيزة.   نشاط ) ١ (: 

- معبد أبي سمبل: أسوان. - عمود السواري: اإلسكندرية. 
ى.   أحميها.   وقت.  نشاط )٢ أ(:   قلبي.    أتَمنَّ

 أخضع.   هذه.    التضحية بالنفس.    الزمن.
نشاط )٢ ب(:

 حب الوطن.   الزمن.            ُيصرُّ  على.   مصائَب�ه.   بعَد.
✓   ✓   ✓   ✓   ✗   :)نشاط )٢ جـ

نشاط )٢ د(:

 أبًدا لن تستكيني أبًدا   إن رمى الدهر سهامه أتقيها بفؤادي
 ولقلبي أنت بعد الدين دين   واسلمي في كل حين

نشاط )٢ هـ(:

ى.   هذه.   قلبي.      أحميها.   تخضعي.  الزمن.     أتَمنَّ
 نشاط )٢ و(:   »أستكين - فداء - أرجو - حين«.

نشاط )٢ ز(:  ــ تسعى شعوب العالم إلى تحقيق األمان.

        ــ ألقى المعلم التحية عند دخوله الفصل.
نشاط )٢ ح(:   رمى.       عزم.        اليوم.        السهام.

نشاط )٣ أ(:  ــ هل الصديق يتحدث؟  نعم.

 ـ ـ هل الكتاب يتحدث؟ ال.
ثني عن عظمة مصر« تعني أن الكتاب: به معلومات  ــ  جملة »الكتاب يحدِّ

عن عظمة مصر.
ــ  »الكتاب يحدثني عن عظمة مصر« هو تعبير: مجازي.

✓            ✓            ✓   ✓   ✓     :)نشاط )٣ ب

✓   ✓   ✓     :)نشاط )٣ جـ

نشاط )٣ د(:        إنسان.  نب�ات.  جماد.  حيوان.  أسماء.

نشاط )٣ هـ(:      يزرع الفالح األرض: جماد.

 يلعب آدم مع الكلب في الحديقة: حيوان.
 ال تقطف زهرة، وال تلوث البيئ�ة: نب�ات.

 قرأ وائل أخبار الصباح: إنسان.
نشاط ) ٣ أ (:        أفعال.           ماٍض.           مضارع.           أمر.

نشاط )٣ ح(:

سِمَعْتَصَنَعَكَتَبْتفعل ماٍض
تسَمُعيصَنُعتكُتُبفعل مضارع

اسَمِعياصَنْعاكُتِبفعل أمر
نشاط )٣ ط(:      يشَرُح.   حاِفْظ.    فاَز.

 َجَمَع.    ُتَشاِهُد.    اْفَعل.
✓             ✓             ✓             ✓         :)نشاط )٣ ي

نشاط )٣ ك(:       تتفتح الزهور في الربيع: حرف جر.

 يستمتع الناس بالجو الجميل: حرف جر.
 الخيار  والجزر  من الخضراوات: حرف عطف.

  جاء شهر  رمضان ثم جـــاء بعده عيد الفطر: حرف عطف.

نشاط )٣ ل(:     عن.            إلى.            كـ.            أو.

نشاط )٣ م(:

نوعها تب�دأ بـ اجلملة
جملة اسمية اسم )أحمد( أحمد يحب بالده.
جملة فعلية فعل )أحب( أحب أن أذهب إلى الحفل.

نشاط )٣ ن(:    اسمية.   اسمية.   فعلية.   فعلية.

 اسمية.   فعلية.   فعلية.   اسمية.
نشاط )٣ س(:

  جملة اسمية: عمال النظافة نظفوا الشارع.
َف عمال النظافة الشارع. جملة فعلية: َنظَّ

  جملة اسمية: العلماء يب�دعون في كل المجاالت.
جملة فعلية: يب�دع العلماء في كل المجاالت.

 جملة اسمية: الجنود يحمون الوطن.
جملة فعلية: يحمي الجنود الوطن.

نشاط )٤ أ(:  ــ طرت من الفرح: شعرت بالفرح الشديد.

  ــ عقارب الساعة ال تتحرك: الوقت بطيء وممل.
           ـ ـ العلم مفتاح النجاح: العلم سبب النجاح.

  ــ الجندي المصري أسد: الجندي المصري شجاع.
نشاط )٤ ب(:

)كيم(  حضر  كثيًرا،  مصر  ويحب  العالم،  بالد  يلف  كوري  سائح  »)كيم( 
الجمل  وركب  األهرامات،  زار  حيث  السياحية؛  معالمها  ليشاهد  مصر؛  إلى 
له  قال  والضوء.  الصوت  عرض  عن  السياحي  المرشد  سأل  ثم  والحصان، 
المساء، واجلس في الصف  يأتي  المرشد: احصل على تذكرة، وانتظر حتى 

األول؛ لتستمتع بالعرض«.

قالسألركبزارحضرفعل ماٍض
تستمتعيأتييشاهديحبيلففعل مضارع

......................اجلسانتظراحصلفعل أمر

نشاط )٤ جـ(:   الفريق فاز  بالكأس.                  فاز الفريق بالكأس.

نشاط )٤ د(:    َمِلُك.    الَمْرَكب.   يدافع.       لـ   أو.

نشاط )٤ هـ(:  ــ فعل أمر: اسلمي.   ــ فعاًل ماضًيا: مدت.    ــ اسًما: مصر.

 ــ حرف جر: في.  ــ أداة نفي: لن.   ــ حرف نداء: يا.
ــ كلمة لها النهاية نفسها )فؤادي(: بالدي.

ــ تعبيًرا مجازًيا: ذي يدي إن مدت الدني�ا يدا.
ــ كلمة معناها )تخضعي(: تستكيني. ــ كلمة مضادها )اهلكي(: اسلمي.

ــ كلمة مفردها )بلدي(: بالدي.   ــ كلمة جمعها )األديان(: الدين.
ــ كلمة تنتهي بألف لين�ة: رمى.   ــ كلمة بها ياء ملكية: فؤادي.

ْهُر ِسَهاَمه( إلى جملة اسميٍة: الدهر رمى سهامه. ْل )َرَمى الدَّ ــ حوِّ

إجابات قيم نفسك ِلنص »اسلمي يا مصر«

نشاط ) ١ (:  ◀ استخرج:   تشم.    إلى.    يفديها.

 األمة.   األعداء.   العدل.
✓               ✗    :)✗( أو )✓( ضع عالمة ◀

  بالحفاظ على أرضها. ◀ أجب:   يفدي أبن�اء مصر وطنهم بأرواحهم.  

َق.     أحافظ.   إلى. نشاط )٢(:    السالمة.    َحقَّ

نشاط )٣(:    جملة اسمية.   تعبير مجازي.   جماد.         نب�ات.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































